
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
 
Αριθµ. Απόφ. 326/2016                       ΘΕΜΑ : Καταγγελία αγροτικών µισθώσεων   

(αγροτ.    10720-10710-10709-10721-10740-
10741-10748-10732 στα Ασπροχώµατα 
Βασιλικών και διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών. 

 
 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

ΑΔΑ: ΨΘΤΞΩΡΣ-ΓΒΗ



 

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
  

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την από 05-08-
2016 εισήγηση του τµήµατος εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οποία στις 24.05.2012 υπογράφτηκαν ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου 
Θέρµης και του κου Γεωργίου Τράκα. 

 Συγκεκριµένα ο εκµισθωτής ∆ήµος Θέρµης, εκµίσθωσε προς τον µισθωτή Γεώργιο 
Τράκα,  ο οποίος αναδείχθηκε µοναδικός πλειοδότης στις δηµοπρασίες που διενεργήθηκαν 
στο ∆ηµαρχείο Θέρµης την 14η Φεβρουαρίου 2012 το αγροτεµάχιο 10710 (43,93στρ.) στα 
Ασπροχώµατα, Βασιλικών και την 9η  Απριλίου 2012, τα αγροτεµάχια  10720 (8,87στρ.) - 
10709 (3,99στρ.) - 10721 (3,12στρ.) -10740 (5,83στρ.) - 10741 (27,65στρ.) - 10748 
(20,85στρ.) - 10732 (10,58στρ.) στα Ασπροχώµατα, Βασιλικών. 
 
Οι δηµοπρασίες έλαβαν χώρα βάσει της υπ’αριθµ. 577/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης,  σύµφωνα µε τους όρους που καθορίστηκαν µε τις υπ’αριθµ. 
453/2011 και 70/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης και τις µε 
αριθµό 122/2012 και 211/2012 αποφάσεις έγκρισης των πρακτικών της Οικονοµικής 
Επιτροπής και ο κ. Γεώργιος Τράκας αναδείχθηκε µοναδικός πλειοδότης στις δηµοπρασίες 
που διενεργήθηκαν στο ∆ηµαρχείο Θέρµης 
 
 Οι µισθώσεις ορίστηκαν για αγροτική χρήση µε διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, από 24.05.2012 
έως και την 23.05.2016. Έπειτα, και σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 67/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης, διαπιστώθηκε η ανανέωση των παραπάνω 
µισθώσεων µε τη διάταξη του άρθρου 633 του ΑΚ µέχρι και την 23.05.2017. 
 

Ο κος Τράκας ωστόσο µε τις υπ’αριθµ. 26364/03.07.2014 και 21535/05.06.2015 αιτήσεις του 
προς Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης ζητούσε την αποκατάσταση του αγροτικού 
δρόµου προς τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια, καθώς εκείνος είχε καταστραφεί και επιπλέον 
χρησιµοποιούσε για τη διέλευση του προς αυτά ένα ιδιωτικό αγροτεµάχιο, το οποίο 
περιφράχθηκε από τον ιδιοκτήτη του, µε αποτέλεσµα να µην έχει πλέον καµία πρόσβαση 
προς τα συγκεκριµένα ακίνητα.  

Με την από 21.08.2015 επιστολή της η Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν αυτοψίας που 
διενέργησε, διαπίστωσε πως πράγµατι και ορθά ο ιδιώτης προέβη στην περίφραξη της 
ιδιοκτησίας του καλώντας τον µισθωτή κο Γεώργιο Τράκα να διερευνήσει τη δυνατότητα 
εξασφάλισης πρόσβασης µέσω εγκεκριµένης αγροτικής οδού. 

Ο κος Τράκας κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 27168/03.08.2016  αίτηση – καταγγελία των 
συµβάσεων µίσθωσης των ανωτέρω ακινήτων, καθώς δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση σ’αυτά. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα 
σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς την 
τήρηση οποιασδήποτε προθεσµίας. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί µε 
συµφωνία. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο αναγνωρίζεται από τη θεωρία και τη νοµολογία 
και στηρίζεται στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για κάθε διαρκή και έννοµη σχέση και 
συνεπώς και για τη σύµβαση µίσθωσης, είτε πρόκειται για ορισµένης είτε για αόριστης 
διάρκειας. 

 Είναι απρόθεσµη, µπορεί να γίνει οποτεδήποτε και επιφέρει τα αποτελέσµατά της 
αµέσως µόλις περιέλθει σ’αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται. Ως σπουδαίος λόγος νοείται 
κάθε γεγονός το οποίο κατά τις αρχές της συναλλακτικής πίστης και των χρηστών ηθών 
καθιστά µη ανεκτή  την εξακολούθηση της συµβατικής δέσµευσης για το  ένα τουλάχιστον 
από τα µέρη, λόγω κλονισµού της σχέσης εµπιστοσύνης. 
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 Από τη διάταξη του άρθρου 288 του Α. Κ., συνδυαζόµενη και µε εκείνες των άρθρων 
281, 588, 672 και 766 Α.Κ., συνάγεται γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία επιτρέπεται 
σε κάθε περίπτωση να καταγγελθεί µία διαρκής ενοχική σχέση, όπως η µίσθωση, για 
σπουδαίο λόγο, έστω και αν συγκεκριµένα δεν προβλέπεται ο λόγος αυτός στις οικείες 
διατάξεις. Συντρέχει δε σπουδαίος λόγος και στην περίπτωση µεταβολής των προσωπικών ή 
περιουσιακών σχέσεων του ενός µέρους, µη οφειλόµενων όµως στην υπαιτιότητα του ιδίου, 
όταν εξ αυτής, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, γίνεται 
αδύνατη ή υπέρµετρα δυσβάστακτη γι’αυτό, η συνέχιση της διαρκούς ενοχικής σχέσης. 
 
 Σηµειωτέον ότι το συνολικό ετήσιο µίσθωµα για τα ακίνητα που µίσθωσε ο κος 
Τράκας έχει οριστεί στο ποσό των 2.437,68€ (πλέον του νόµιµου τέλους χαρτοσήµου και 
ΟΓΑ χαρτοσήµου). Ο κος Τράκας έχει καταβάλει µέχρι σήµερα το συνολικό ποσό των 
µισθωµάτων που όφειλε µέχρι και την 23.05.2014 και έχει ρυθµίσει τις οφειλές του µέχρι και 
την 23.05.2016, τους όρους της οποίας τηρεί µέχρι και σήµερα, όπως αποδεικνύεται από τα  
αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης.  
 
Καθώς διαπιστώθηκε µε την υπ’αριθµ. 67/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Θέρµης και µε τη διάταξη του άρθρου 633 του ΑΚ, η ανανέωση των συγκεκριµένων 
µισθώσεων µέχρι και την 23.05.2017, συντάχθηκε και βεβαιώθηκε από την Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης στον υπ’αριθµ. 00060/2016 Χρηµατικό Κατάλογο το σύνολο 
των µισθωµάτων του κου Τράκα για την περίοδο από 24.05.2016 έως και την 23.05.2017, το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.437,68€. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει  την αποδοχή ή 
µη της καταγγελίας των συγκεκριµένων µισθώσεων. 
 
 Επιπλέον και εφόσον γίνει δεκτή η καταγγελία των ανωτέρων µισθώσεων, θα πρέπει το ∆.Σ. 
να αποφασίσει στη συνέχεια για τη διαγραφή του παραπάνω ποσού από τον υπ’αριθµ. 
00060/2016 Χρηµατικό Κατάλογο προκειµένου η Οικονοµική Υπηρεσία να προχωρήσει στη 
σύνταξη και επαναβεβαίωση νέου Χρηµατικού Καταλόγου για την περίοδο από 24.05.2016 
έως και την 03.08.2016, ηµεροµηνία καταγγελίας των συµβάσεων από τον κο Τράκα. Το 
σύνολο των µισθωµάτων για την περίοδο αυτή ανέρχεται στο ποσό των 480,86€. 
  
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις καθώς και τις 
σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα,του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

 
1. Αποδέχεται την καταγγελία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 672 του Αστικού 
Κώδικα των από 24-5-2012 συµβάσεων  µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης  και του 
µισθωτή κ. Τράκα Γεωργίου  που αφορά τις µισθώσεις  του  αγροτεµάχιου 10710 
(43,93στρ.) στα Ασπροχώµατα, Βασιλικών  και των  αγροτεµαχίων  10720 (8,87στρ.) - 
10709 (3,99στρ.) - 10721 (3,12στρ.) -10740 (5,83στρ.) - 10741 (27,65στρ.) - 10748 
(20,85στρ.) - 10732 (10,58στρ.) στα Ασπροχώµατα, Βασιλικών αντίστοιχα. 
 
Οι µισθώσεις ορίστηκαν για αγροτική χρήση µε διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, από 24.05.2012 
έως και την 23.05.2016. Έπειτα, και σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 67/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης, διαπιστώθηκε η ανανέωση των παραπάνω 
µισθώσεων µε τη διάταξη του άρθρου 633 του ΑΚ µέχρι και την 23.05.2017. 

 
2. ∆ιαγράφει το συνολικό ποσό των 2.437,68€  (πλέον χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
Χαρτοσήµου) από τον υπ’αριθµ. 00060/2016 Χρηµατικό Κατάλογο που αντιστοιχεί στη 
µισθωτική περίοδο από 24.05.2016 έως και την 23.05.2017.  
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Το ποσό των 480,86€ που αντιστοιχεί σε µίσθωµα για το χρονικό διάστηµα  από  24-05-2016 
έως και 03-08-2016 θα επαναβεβαιωθεί σε νέο Χρηµατικό Κατάλογο.    
 
Η υπηρεσία του ∆ήµου πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
είσπραξη του οφειλοµένου ως άνω ποσού και την απόδοση του µισθίου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 326/2016 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                               
     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
 
 
 
            ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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